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Linia MAGNAWELL® 
Puterea Revigorantă a Naturii împotriva durerilor

Cu Bandajele Premium Silver MAGNAWELL® dispuneţi de avantajele căldurii 
benefice şi de terapia pe bază de câmp magnetic. Corpul dumneavoastră 
elimină căldura. Aceasta este preluată şi stocată de structura unică a Banda-
jelor Premium Silver pe bază de câmp magnetic. În plus, magneţii speciali 
din bandaje, stimulează în mod natural irigarea cu sânge şi dezvoltarea de 
căldură. După scurt timp, temperatura de sub produsele pe bază de câmp 
magnetic, creşte cu până la 60C şi rămâne constantă.

Bandaj Universal Premium Silver

Bandaj Spate Premium Silver

Branţuri  MagnetWalk

Masca MagnetRelax

p. 90-91

p. 92-93

p. 94-95

p. 96-97
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Ţesătura patentată MAGNAWELL® cu fir de argint

Sisteme magnetice speciale MAGNAWELL® 

Bandajele Premium Silver MAGNAWELL® conţin 
ultimele descoperiri în domeniul magnetizării sub forma 
câmpurilor magnetice alternative cu o mare adâncime 
de acţionare. Magnetizarea se schimbă cu fiecare câmp. 
Prin aranjamentul alternativ al segmentelor magnetice, 
sunt influenţate un număr mare de vase sangvine, 
indiferent de poziţia lor.

Folia magnetică MAGNAWELL® este compusă în 
proporţie de 90% din pulbere magnetică distribuită 
uniform şi în proporţie de 10% din polietilenă modificată. 
Se folosesc numai materiale de cea mai bună calitate. Prin 
controlul permanent al materiei prime şi a produselor finite 
este asigurat un maxim de calitate magnetică. 

Foliile magnetice MAGNAWELL® nu conţin medicamente 
şi nu emit radiaţii. Nu au efecte secundare şi prin acestea 
nu afectează ţesutul sau organe interne precum ficatul, 
rinichii sau stomacul. 

Inducţia magnetică ridicată şi puterea câmpului de 
780 Gauss se păstreaza timp de ani de zile şi nu suferă 
îmbătrânire. Câmpurile magnetice pătrund uşor prin piele 
şi nu produc o supraîncălzire a ţesuturilor. Ele produc mici 
curenţi turbulenţi ce acţionează întocmai ca un produs 
stimulativ pentru a elimina blocajele dureroase. 

Câmp magnetic cu grupare radială a polilor de polaritate alternativă

MAGNAWELL® - inducţie de flux magnetic

Acest strat conţine magneţii speciali MAGNAWELL®, extrem de 
puternici, împărţiţi în segmenţi de poli alternativi cu un mare conţinut 
energetic.

Acest strat intermediar este alcătuit dintr-un înveliş de lână care stochează 
în mod optim căldura şi o difuzează omogen. Elasticitatea uşoară a acestui 
strat asigură un confort optim atunci când purtaţi bandajul.

Stratul exterior este fabricat din bumbac 100% pur cu fibre de argint.

Acest strat este alcătuit din spumă de plastic expandată, conţinând microcelule com-
plet închise. Milioane de bule de aer asigură izolarea termică. 
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STUDIUL A STUDIUL  B

După folosirea
Produsului 
MAGNAWELL® Testarea

Bandajelor MAGNAWELL®

Studiile au arătat că pacienţii cu o circulaţie deficitară 
la nivelul mâinilor şi picioarelor au început să simtă o 
încălzire la nivelul acestor zone după numai câteva zile 
de folosire a produselor MAGNAWELL®. Căldura este 
generată de mărirea fluxului sanguin. În acelaşi timp, 
micile vene capilare de la nivelul epidermei absorb aportul 
de oxigen şi hrană, iar reziduurile sunt eliminate. Muşchii 
nu mai sunt rigizi şi nici articulaţiile inflamate. 
Un test termografic al produselor MAGNAWELL® arată 
sporirea circulaţiei sanguine urmare a creşterii temperaturii 
(vezi fig. 1 şi fig. 2)

Normalizarea
Metabolismului Celulei 
O celulă umană poate fi comparată cu o baterie obişnuită. 
Aceasta poate fi încărcată sau descărcată. O celulă vie 
este înconjurată de o membrană prin care trebuie să 
treacă materii importante atât în interior, cât şi în exterior. 

Abilitatea membranei de a se deschide şi închide poartă 
numele de permeabilitate. Această permeabilitate este 
controlată de un fenomen electric: când celula este 
sănătoasă şi în repaus există o diferenţă în tensiunea 
electrică dintre membrana interioară şi exterioară a celulei 
de aproximativ 70 la mie dintr-un Volt (mV). Această 
tensiune este rezultatul forţei electrice totale a ionilor care 
trec prin membrană, în combinaţie cu difuzarea şi osmoza. 
Potenţialul muşchilor şi nervilor este de aproximativ 
90 mV. Cantitatea de electricitate poate fi măsurată cu 
ajutorul voltmetrului. Dacă permeabilitatea membranei 
este dereglată, acest lucru poate cauza o disfuncţie în 
interiorul celulei care, în consecinţă, va muri dacă nu este 
tratată. Dacă potenţialul membranei este prea scăzut într-
un grup de celule de acelaşi tip, tratamentul preferabil cu 
câmp magnetic alternativ creşte potenţialul pentru grupul 
de celule pentru a începe din nou să funcţioneze normal.

Figura 1 Figura 2

Înainte de folosirea 
produsului 
MAGNAWELL®

Înainte de folosirea 
produsului 
MAGNAWELL®

După folosirea
Produsului 
MAGNAWELL® 

Firele de argint sunt produse prin intermediul unei 
tehnologii speciale, după licenţa producătorului. Argintul 
pur este acoperit de un strat (film) subţire de poliester 
transparent. Două astfel de filme sunt conectate în interiorul 
ţesăturii cu fire de argint. Rezultatul este un film subţire cu 
polyester pe exterior şi argint în interior. Astfel, întreaga 
suprafaţă a argintului este protejată de aer şi umezeală.

În mod normal, expus la oxidare (respectiv la aer) argintul 
se înnegreste şi îşi schimbă caracteristicile; în timp ce 
protejat de polyester îşi poate păstra proprietăţile pentru o 
perioadă lungă de timp.

– Argintul protejat prin astfel de metode rămâne activ şi
emite ioni de argint.
– Firul de argint descarcă energia electrostatică acumu-
lată în organism în cursul zilei. Această energie negativă
afectează grav organele corpului şi în special pe cele ce
suferă des de diferite boli, pe care le acutizează. Energia
statică acumulată şi poziţionată pe diferite organe declan-
şează numeroase boli printre care se numără şi cancerul.

– Ionii de argint ajută la eliminarea viruşilor si bacteriilor,
a ciupercilor de piele, elimină mirosurile neplăcute şi ajută
la vindecarea bolilor infecţioase ale pielii.

TOATE produsele Magnawell® sunt realizate manual! 
Dotorită procedurii speciale de fabricare, aceste funcţii 
rămân intacte în materialul textil MAGNAWELL®, care 
conţine fire de argint, chiar şi după spălarea la 60°C!

Imaginile de mai sus ilustrează, la nivel microscopic, ce se 
întâmplă în microcirculaţia pielii, înainte şi după folosirea 
produselor MAGNAWELL®. Testele au fost efectuate pe 
aceeaşi zonă a corpului înainte şi după 2 ore de la tratamentul 
cu MAGNAWELL®. Studiile au arătat o îmbunătăţire sem-
nificativă a condiţiei generale a organismului la pacienţii 
trataţi cu produsele MAGNAWELL®. Oxigenarea sângelui 
este îmbunătăţită semnificativ prin dilatarea capilarelor 
şi prin intensificarea schimbului de lichide între sânge şi 
lichide. O cantitate mai mare de oxigen în organism îmbu-
nătăţeşte schimbul de substanţe dintre celule şi eliminarea 
toxinelor din organism.
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Magneţii au fost folosiţi în caz de fracturi încă din vremuri 
străvechi. Aceştia stimulează circulaţia şi creşterea oaselor. 
Vasele de sânge se dilată, metabolismul celulei este ajutat, 
iar celulele produc substanţă osoasă. Ar fi foarte plăcut 
să vedem o mai mare utilizare a magneţilor în medicina 
convenţională dat fiind faptul că efectele sunt atât de 
benefice. Cele două ramuri se susţin şi se completează 
reciproc. Terapia cu magneţi se asociază cel mai bine cu 
homeopatia, sporind efectul remediilor homeopate. 

Bandajul Universal ajută la reducerea inflamaţiei, îmbu-
nătăţeşte circulaţia şi stimulează metabolismul, motiv pen-
tru care inflamaţia se vindecă mai bine. Sistemul imunitar 
este întărit şi de asemenea ajută în procesul de vindecare. 

Bandaj Universal Premium Silver MAGNAWELL®

Orice utilizator poate stabili când şi pentru cât timp 
doreşte să utilizeze MAGNAWELL®. În cazul afecţiunilor 
cronice şi în cazurile rezistente este recomandată purtarea 
bandajelor pe o durată medie de tratament de 6 săptămâni. 

După remedierea afecţiunilor ar trebui continuată folosirea 
bandajelor MAGNAWELL®. Acest lucru este recomandat 
şi atunci când, numai după câteva ore sau zile, se constată o 
îmbunătăţire considerabilă a stării generale. Se recomandă 
consumarea sistematică de 2l de apă magnetizată pe zi.

Bandaj Universal Premium Silver MAGNAWELL® 
Informaţii despre produs:
Ţesătură unică, cu fibre de argint produsă sub licenţă de laboratoarele MAGNAWELL®

Magnetizare: 4 magneţi bipolari fiecare, putere totală în gauss 3.120 GAUSS, tehnologie 
germană patentată.

Bandajul Universal Premium Silver MAGNAWELL® este recomandat în urmă-
toarele afecţiuni:

 – Dureri articulare
 – Dureri la nivelul umărului 
 – Dureri la nivelul coatelor
 – Dureri în zona genunchiului
 – Dureri în zona şoldului 
 – Luxaţii
 – Contuzii

 – Contracţii musculare
 – Reumatism
 – Accidentări sportive   

(întinderi, entorse, etc) 
 – Tendoane şi ligamente
 – Edeme şi artroză

Instrucţiuni de spălare: Spălaţi manual la 300C cu un detergent uşor.
Garanţie 15 ani.

MW-5012
Preţ: 139 €
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Bandaj Spate Premium Silver MAGNAWELL® 

Hernia de disc:
Discurile spinale sunt ţesuturi puţin irigate şi drept urmare 
prezintă semne de uzură de timpuriu. Acest lucru duce la 
hernie de disc. Soluţiile disponibile sunt: adoptarea unei 
poziţii speciale a corpului, întărind muşchii spatelui sau, 
în ultimă instanţă, intervenţia chirurgicală. Soluţia ideală 
este îmbunătăţirea circulaţiei în interiorul acestor ţesuturi, 
iar acest lucru se poate realiza cu ajutorul Bandajului pen-
tru Spate. Rezidurile şi toxinele din discurile spinale sunt 
eliminate prin stimularea metabolică, permiţând autovin-
decarea. 

Osteoartrita:
Prima linie de apărare împotriva osteoartritei incipiente 
este menţinerea unei vieţi active. Bandajul pentru Spate 
calmează durerea incipientă întrucât sporeşte eliberarea 
de transmiţători endogeni, reducând nivelul durerii. Ast-
fel, conductivitatea nervilor este schimbată. În plus, fluxul 
sanguin îmbunătăţit şi aportul mărit de oxigen au un efect 
foarte benefic asupra cartilajul deoarece este un ţesut pre-
car care necesită o mulţime de nutrienţi externi.

Scleroza multiplă:
Scleroza multiplă este o afecţiune a sistemului nervos 
central cauzată de inflamarea nervilor. Cauzele aces-
tei inflamaţii nu se cunosc încă. În orice caz, Bandajul 
îmbunătăţeste semnificativ această reacţie imflamatorie 
printr-o modificare adusă sistemului imunitar şi metabolis-
mului celulei. În plus, fluxul sanguin creşte, iar contracţiile 
se relaxează. De asemenea, magneţii îmbunătăţesc conduc-
tivitatea nervilor, ceea ce măreşte  efectul terapeutic.  

Reumatismul:
Reumatismul este un termen umbrelă care acoperă o mul-
titudine de afecţiuni, dar toate au la bază un sistem imu-
nitar scăzut. Acest lucru poate cauza inflamarea ţesutului 
conjunctiv, articulaţiile, membranele mucoase sau vasele 
de sânge. Cuprul – recunoscut pentru efectul benefic în 
tratarea reumatismului – combinat cu un magnet ajută în 
cazul acestor procese ale organismului. Ambele modifică 
şi normalizează sistemul imunitar. În plus, o mai mare can-
titate de oxigen este transmisă către ţesut, iar metabolismul 
celulei şi fluxul sanguin se îmbunătăţesc. Consumul mare 
de lichide magnetizate ajută şi previne aciditatea prin inter-
mediul substanţelor alcaline. 

Orice utilizator poate stabili când şi pentru cât timp doreşte 
să utilizeze MAGNAWELL®. În cazul afecţiunilor cronice 
şi în cazurile rezistente este recomandată purtarea bandaje-
lor pe o durată medie de tratament de 6 săptămâni. 

După remedierea afecţiunilor ar trebui continuată folosirea 
bandajelor MAGNAWELL®. Acest lucru este recomandat 
şi atunci când, numai după câteva ore sau zile se constată o 
îmbunătăţire considerabilă a stării generale. Se recomandă 
consumarea sistematică de 2l de apă magnetizată pe zi.

Bandaj Spate Premium Silver MAGNAWELL® 
Informaţii despre produs:
Ţesătură unică, cu fibre de argint, produsă sub licenţă de laboratoarele MAGNAWELL®

Magnetizare: 6 magneţi bipolari, putere totală în gauss 4.680 Gauss, tehnologie 
germană patentată.

Bandajul Spate Premium Silver MAGNAWELL® este recomandat în următoarele 
afecţiuni:

 – Dureri de coloană
 – Dureri sciatice
 – Lumbago
 – Necroză tisulară
 – Dureri de rinichi
 – Probleme ale ficatului

 – Dureri musculare şi articulare
 – Dureri reumatice
 – Contracţii musculare
 – Circulaţie deficitară  
 – Traumatisme asociate sportului 
 – Dureri de spate în general

Instrucţiuni de spălare: Spălaţi manual la 300C cu un detergent uşor.
Garanţie 15 ani.

MW-5000
Preţ: 149 €
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MagnetWalk!
Bucuria de a te simţi minunat!

Branţurile din piele cu magneţi de neodimiu de înaltă cali-
tate de la MagnetWalk sunt o bucurie zilnică pentru dvs. 
şi picioarele dvs.! Materialul din piele naturală, ultrafină, 
crează un mediu perfect în încălţămintea dvs. Cu aceste 
branţuri extra-subţiri pantofii de damă sau bărbăteşti devin 
mult mai confortabili indiferent de anotimp!

9 100% piele naturală prelucrată cu produse vegetale,
fără parabeni;

9 Şase magneţi din neodimiu, de înaltă calitate (fiecare
cu o putere de 1.200 Gauss) pentru fiecare branţ;

9 Pernuţe care lasă aerul să treacă şi previn alunecarea;
9 Extra-subţiri, potrivite atât pantofilor de damă cât şi

bărbăteşti;
9 Un plus de confort prin plăcerea de a le purta.

MagnetWalk!
MAGNAWELL®

Branţuri din piele naturală 
cu 6 magneţi de neodimiu în fiecare branţ!

3009-1 (34-35) | 49 €
3009-2 (36-37) | 49 €
3009-3 (38-39) | 49 €
3009-4 (40-41) | 49 €
3009-5 (42-43) | 49 €
3009-6 (44-45) | 49 €
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Fie că vă aflaţi acasă sau călătoriţi, masca magnetică  
MagnetRelax vă ajută să vă bucuraţi de un somn profund şi 
odihnitor. Magneţii echilibrează eliberarea de hormoni din 
interiorul creierului, serotonina şi melatonina, responsabili 
cu ciclul somnului dumneavoastră. Serotonina produce o 
stare de linişte, fericire şi calm. În plus, magneţii întăresc 
sistemul imunitar şi luptă contra infecţiilor.

Psihic/Tulburări ale somnului/Tensiune nervoasă:
Un studiu realizat de un cercetător israelian de la Institutul 
Tehnion de Tehnologie din Haifa a demonstrat că magneţii 
stimulează activitatea cerebrală. Energia magnetică 
îmbunătăţeşte metabolismul celulei şi astfel se sporeşte 
hrănirea şi detoxifierea celulelor. Celulele creierului 
funcţionează mai eficient; creşte producţia de melatonină 
care induce un somn odihnitor. Drept urmare, calitatea 
somnului se îmbunătăţeşte. În plus, prin purtarea Măştii 
pentru relaxare, se reduc efectele smogului electronic 
precum şi alţi factori externi care afectează somnul.

Migrene:
Există diverse teorii referitoare la migrenă. Unii o atribuie 
modificărilor substanţelor semiochimicale cum ar fi seroto-
nina, alţii, modificării metabolismului celulei, iar alţii unei 
reacţii inflamatorii. Terapia cu magneţi ajută în toate aceste 
cazuri. Stimulează eliberarea substanţelor transmiţătoare, 
reduce edemele şi normalizează metabolismul.

Dureri de cap, nevralgia occipitală:
Există încă o mulţime de incertitudini referitoare la durerea 
nevralgică, cauza poate izvorî chiar din celulele nervoase. 
Fiecare celulă are propriul său metabolism neîntrerupt. 
Acest lucru produce o activitate bioelectrică cu o tensiune ce 
măsoară între 60 şi 90 de mii de volţi. Cel mai mic stimul, 
cum ar fi schimbarea de temperatură, poate afecta polii care 
s-au format, neutralizând membrana celulei şi cauzând în
felul acesta durere. Pentru a aduce polii din nou în poziţia 
corectă, celulele solicită energie de la metabolismul deja 
slăbit. Fiecare nou atac reduce potenţialul membranei, iar 
din acest motiv sensibilitatea creşte, iar durerea apare mai 
frecvent şi mai acut. Masca pentru relaxare stopează cercul 
vicios oferind celulei timp pentru a se repolariza. Acest 
proces este susţinut în mod decisiv de energia magnetică. 

MagnetRelax
Mască pentru relaxare!

Mască pentru relaxare MagnetRelax + Husă protecţie
Informaţii despre produs:
Material fin la atingere, croială specială, pliabilă în zona nazală, dispune de o 
închizătoare căptuşită Velcro® care permite o fixare perfectă.
Magnetizare: 7 magneţi permanenţi de neodimiu, a câte 1.200 Gauss fiecare. 

Masca pentru relaxare MagnetRelax este benefică în următoarele afecţiuni:

– Tulburări de somn
– Migrene
– Dureri de cap
– Febră
– Lăcrimare/arsură la nivelul ochilor
– Probleme ale sinusurilor
– Durere la nivelul feţei şi al gâtului
– Ceafă Rigidă

4000 | 89 €
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7 magneţi x 1.200 Gauss
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